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editorial expediente
O Nosso Lar é um abrigo. Parece um ninho...

Abrigo é onde nos protegemos do perigo. Tem-
pestades, bombas, animais selvagens e pessoas 
que não são do bem não entram neste abrigo.

São 46 anos investindo na esperança de dias me-
lhores e valorizando cada dia que estes pequenos 
grandes seres passam em nossa Instituição.

Não há como deixar de agradecer às forças de luz 
do Universo, as bênçãos recebidas!

Neste primeiro número de nosso jornal, através 
do perfil de Irene Carvalho, homenageamos to-
dos os fundadores do Nosso Lar, pela dedicação 
e carinho.

Neste Jornal, você saberá o que as crianças e 
adolescentes estão fazendo, quais os projetos 
que realizamos e como você pode ajudar. Para 
aqueles que já nos ajudam financeiramente, ve-
rão onde sua colaboração está sendo investida.

Neste novo canal de comunicação entre nós, você 
poderá também conhecer nossa programação e 
assim, saber como participar de nossos eventos.

Desejamos que, assim, possamos estar mais 
juntos para sermos, infinitamente, mais fortes 
e felizes.

Fechando o primeiro ano de nossa gestão, dese-
jamos um fim de ano de muita paz!
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A Sociedade Cristã Maria e Jesus “Nosso Lar” é 
uma entidade de acolhimento que abriga 30 
crianças em medida de proteção.

Fundada em 1973 o Nosso Lar tem por objetivo 
acolher crianças em situação de risco e vulnera-
bilidade. Contamos com equipe de saúde e psi-
copedagógica, assim como estrutura de apoio. 

O nosso lar é condecorado pela Vara de Infância 
e da Juventude do DF e é mantida por parcerias 

e doações. Além desta estrutura, temos duas 
casas de hospedagem destinadas a acolher 
crianças de 0 a 12 anos e a sua acompanhante, 
que tenham sido encaminhadas pela rede de 
saúde de suas cidades para tratamento na rede 
hospitalar no DF. 

A nossa meta é garantir atendimento humaniza-
do a estas crianças e suas acompanhantes, ofe-
recendo acolhimento, orientação e assistência 
social, psicopedagógica, médica e odontológica.

CONHEÇA O NOSSO LAR
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Somos uma instituição Certificada

VOCÊ SABIA?

A Sociedade Cristã Maria e Jesus (Nossa Lar) re-
cebeu, neste ano, o Certificado em Transparência 
e Boas Práticas Sociais da Phomenta, instituição 
que representa o Brasil no Comitê Internacional de 
Monitoramento de ONGs (ICFO). É mais um reco-
nhecimento do Abrigo Nosso Lar, que também é 

condecorado pela Vara de Infância e da Juventude 
do Distrito Federal.

Para a presidente da instituição, Patricia Braga de 
Oliveira, a certificação é um estímulo à continuidade 
do trabalho desenvolvido por toda equipe e um ins-
trumento de confiabilidade para os atuais e futuros 
doadores e parceiros.

SAIBA MAIS - A certificação conquistada pela insti-
tuição tem o objetivo principal de dar confiança aos 
doadores sobre as práticas de transparência e gestão 
das organizações sociais do Brasil. O Abrigo Nosso 
Lar foi analisado quanto aos quesitos de Gestão e 
Governança, Potencial de Impacto Social, Transpa-
rência na Informação Pública, Responsabilidade Fi-
nanceira e Sustentabilidade Econômica. 

Como parte das atividades de captacão de recursos para 
sustentabilidade financeira da instituição, a equipe do Abri-
go Nosso Lar desenvolve um Bazar Permanente, que 
acontece todas as quintas (10h às 15h) e domingos (9h às 
12h). No bazar são colocados a venda produtos recebidos 
por doações. 

1. Voluntários fazem a triagem das doações. As sa-
colas são abertas e os produtos avaliados quanto a 
necessidade de pequenos reparos, necessidade de 
higienizacão ou necessidade de serem lacrados para 
que não ocorra perda de peças; 

2. Precificação dos objetos, sempre com valores abai-
xo do mercado convencional;

3. Produtos oriundos das doações são disponibiliza-
dos para revenda no Bazar permanente;

4. Recursos angariados no Bazar são integralmente 
revertidos em benefícios para o Abrigo Nosso Lar.

DOAÇÕES: Os interessados em fazer doações para o Bazar, 
devem entregar os produtos na própria instituição. 

Bazar permanente



Boletim Informativo Nosso Lar   |  4    |  Edição 1 - Novembro/Dezembro 2019 Boletim Informativo Nosso Lar  |  5    | Edição 1 - Novembro/Dezembro 2019 

Com o slogan “Sozinhos somos um, juntos so-
mos uma multidão! Vamos kickar!”, a equipe 
do Nosso Lar lançou uma campanha de financia-
mento, no valor de R$30mil, por meio da plata-
forma Kickante, para reformar o sistema elétrico 
da instituição. Agradecemos a meta atingida. Os 
interessados em participar da “vaquinha virtual” 
tem até o dia 16 de novembro para contribuir e  
ajudar a superar as expectativas da campanha. 

A obra visa reformar o sistema elétrico da insti-
tuição, da época da fundação, em 1973, e que, 
mesmo com as constantes manutenções, esta 
deteriorado. Com a reforma, a diretoria da ins-
tituição espera evitar futuros problemas e eco-
nomizar energia.

Reforma do 
Sistema Elétrico

SERVIÇO:
Campanha Reforma do Sistema Elétrico no 
Abrigo Nosso Lar

Valor Total: R$30.000,00

Site:  https://www.kickante.com.br/campa-
nhas/reforma-do-sistema-eletrico-no-abri-
go-nosso-lar

Data limite para contribuição: 16/11/2019

Contribuição mínima: R$10,00

Participe! 
Inauguração: dia 15/novembro, às 15:00.

O Bazar funcionará do dia 16 até 24, das 
10:00 às 17:00, na sala do Instituto.

Voluntários se unem para 
produzir peças para o Bazar/

Brechó de Natal

É DESTAQUE

Desde o início de agos-
to, a equipe do Abrigo 
Nosso Lar fornece ma-
teriais para voluntários 
interessados em produ-
zir peças e artesanatos 
para o Bazar de Natal 
da instituição. A ativida-
de faz parte do projeto 

“ArteLAR”, no qual, segundo a diretora da insti-
tuição, o intuito principal é “reunir gente feliz e 
talentosa que gosta de trabalhos manuais e que 
deseja colocar sua habilidade e criatividade a 
serviço do próximo”. Entre as atividades desen-
volvidas pelos voluntários está a decoração de 
caixas de madeira/cestas de vime, montagem 
de bijouterias, costura de acessórios para casa, 
bordado de panos de prato, além de crochê, 
tricô e tapeçaria. 
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Apadrinhe esta causa
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Com a contribuição mínima mensal de R$20,00 (vinte reais) você ajuda a manter nossa Ins-

tituição e beneficia diretamente nossas crianças. Seja um dos nossos padrinhos realizando 

seu depósito em uma das contas abaixo ou presencialmente no Nosso Lar.

das nossas crianças e dos padrinhos também
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

Crianças do Nosso Lar participam de atividades com 
argila e confecção de placas

Ciente que a formação do ser humano 
passa pela participação do indivíduo em 
atividades lúdicas e de conscientização, 
a equipe do Abrigo Nosso Lar promoveu 
ações de confecção de placas e de argila 
para as crianças da instituição.

Com a argila, as crianças tiveram a opor-
tunidade de experimentar uma atividade 
direcionada ao estímulo sensorial por 
meio da construção de objetos. “Foi dia de 
sujar as mãos e descobrir novos talentos 
artísticos das nossas crianças. Rolou de 
tudo: peixe, vaso de fl ores e, até mesmo, 
o Cristo Redentor”, lembra a presidente 
da instituição, Patricia Braga de Oliveira.

Na atividade de confecção de placas para 
os lixos da instituição, as crianças apren-
deram conceitos relacionados ao meio 
ambiente, desenvolvimento sustentável 
e a coleta seletiva; assim como foram 
conscientizadas para questões impres-
cindíveis para construção de uma socie-
dade melhor. “Garante o lixo no lugar certo 
e um melhor aproveitamento. Criançada 
está cada vez mais consciente”, observou 
Oliveira.

ATIVIDADES FÍSICAS – Além das ativida-
des lúdicas e sensoriais, as crianças do 
Abrigo Nossa Lar participaram de ativi-
dades � sicas periodicamente. Todos os 
sábados acontecem as aulas de capoei-
ra e, aos domingos, atividades recreativas 
promovidas por um grupo de voluntários.

das nossas crianças e dos padrinhos também
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PROJETOS EM ANDAMENTO

Iniciamos o projeto de troca elétrica de to-
das as 5 casas há 3 meses e no momento 
já contamos com 4 unidades renovadas.  
Nosso plano é conseguir concluir a refor-
ma elétrica de todas as casas e unidades 
de apoio (i.e., cozinha, salão, lavanderia, 
administração e casa de funcionários) até 
o final desse ano. A troca do sistema elétri-
co envolve a substituição de toda a fiação 
elétrica, quadro de luz e instalação de sis-
tema de segurança. Aproveitamos ainda a 
oportunidade para melhorar a iluminação 
externa das casas com a instalação de re-
fletores de led.     

Esse mês estamos começando a fase 2 da 
reforma que cobrirá a area externa da ins-
tituição. Em razão da sua complexidade, 
contratamos a elaborção de um projeto 
técnico que tem como objetivo mapear as 
condições atuais de instalação elétrica do 
terreno, identificar necessidades e propor 
soluções para melhor aproveitamento dos 
recursos existentes. Esperamos que esse 
trabalho se prolongue durante o primeiro 
semestre de 2020 dependendo da disponi-
bilidade financeira da instituição.     

Ao mesmo tempo nesse período, executa-
mos um outro projeto de individualização 
de hidrômetros para todas as unidades vi-
sando a aferição mais acurada da leitura 
de consumo pela CAESB. Com isso também 
esperamos melhor controlar o consumo 
com substancial impacto na diminuição dos 
custos com água e esgotos. Outra iniciativa 
tomada foi a automatização da lavanderia 
que otimizara o uso de insumos de limpeza 
e a utilização de água na lavagem de roupa 
dos abrigados.

A transformação de nossos sonhos só tem 
sido possível graças ao apoio incondicional 
recebido dos nossos colaboradores. A vaqui-
nha eletrônica tem sido um sucesso e conta 
com doações de todo o  Brasil assim como 
de várias partes do mundo incluindo Dubai, 
Suécia e Estados Unidos entre outros. Isso 
nos coloca em uma situação única para se-
guir em frente com os planos de melhorar 
as condições físicas do Nosso Lar para os 
próximos anos. Ademais gostariamos de 
expressar nossa gratidão a Comunhão Espí-
rita de Brasília na pessoa de seu Presidente 
Adilson Mariz de Moraes que desde o início 
tem apoiado esse projeto  através do au-
mento de sua contribuíção mensal a essa 
instituição. Em resumo, essa iniciativa tem 
como objetivo dar continuidade ao projeto 
social garantindo a segurança de dezenas de 
crianças e resgatando a dignidade de grande 
número de jovens em situação de vulnera-
bilidade e risco dentro da nossa sociedade.

Reforma do 
Sistema Elétrico

Reforma do 
Sistema Hidráulico

Agradecimentos



Boletim Informativo Nosso Lar   |  8    |  Edição 1 - Novembro/Dezembro 2019 Boletim Informativo Nosso Lar  |  9    | Edição 1 - Novembro/Dezembro 2019 

PERFIL

Dona Irene. A força no corpo delica-
do.  A paz no olhar. A mão sempre 
estendida. A voz que consolava. O 
abraço, a acalmar. Irene Martins de 
Souza Carvalho, que desencarnou no 
dia 1º de janeiro de 2017, foi uma 
das fundadoras da Comunhão Espí-
rita de Brasília, juntamente com o 
marido, Mário Carvalho, mais conhe-
cido como Mário Barata, construtor e 
ex-presidente da Comunhão Espírita.

Nascida em uma família numerosa 
e evangélica, desde criança ela via 
e ouvia barulhos que chegavam de 
todas as direções. Nessa época, des-
cobriu que conseguia diagnosticar 
doenças nas pessoas. Há 50 anos, 
Dona Irene teve uma visão e se viu 
dando passe em pessoas desespera-
das. Neste momento percebeu que 
era espírita e começou sua caminha-
da pelo bem.

Como fundadora da Comunhão Es-
pírita, Dona Irene sempre afirmou 
que se sentia realizada e muito feliz. 
Além da Comunhão, fundou o Nosso 
Lar, instituição que abriga crianças 
carentes em situação de risco no 
Núcleo Bandeirante.

Dona Irene é certamente uma das 
pessoas mais especiais para a Comu-
nhão. Incansável, amorosa, presen-
te, batalhadora, guerreira, fez desta 
Casa, a sua casa. Desta família, a sua 
família. O presidente da Comunhão, 
Adilson Mariz, ressaltou que o sen-
timento é de gratidão pelos anos 
dedicados com amor à divulgação 
da doutrina e edificação da Casa. 
“Estamos certos de que ela foi me-

recedora de uma acolhida amorosa 
pela espiritualidade amiga”, afirmou.

Para Maria Luiza Bezerra, vice-pre-
sidente da Comunhão Espírita, ela 
é a “mãe” de todos que por aqui 
passaram e passam para trabalhar 
e, principalmente, serem acolhidos 
em suas dores.

Para Paulo Maia, presidente da Fe-
deração Espírita do Distrito Federal 
(FEDF), Dona Irene foi uma trabalha-
dora incansável da causa espírita. 
“Como grande protagonista na cons-
trução e manutenção da Comunhão, 
do abrigo Nosso Lar e das atividades 
de acolhimento e esclarecimento 
das pessoas que buscavam a Casa. 
Sempre de bom ânimo e uma dis-
posição para o trabalho que serve 
de exemplo para todos nós, pois 
trabalhou no limite das forças. Não 
havia dificuldades ou tempo ruim 
para ela”, afirmou.

Dona Irene foi um exemplo de so-
lidariedade, de caridade, sempre 
atendendo aos que estavam so-
frendo. Em entrevista ao Jornal Mu-
ral, pela ocasião de seu aniversário, 
ela destacou a vasta literatura que a 
Doutrina Espírita possui para traba-
lharmos, com amor, pelos que ne-
cessitam. “É como está na Bíblia: Eis 
que estou à porta e bato: se alguém 
ouvir a minha voz e abrir a porta, 
entrarei em sua casa e cearei com 
ele, e ele comigo. Temos que bater à 
porta do coração e ajudar os outros”, 
afirmou. Fica a lição de quem sem-
pre esteve com a porta do coração 
aberta e só ensinou o amor.

Uma lição de amor

É como está na Bíblia: 

Eis que estou à p� ta e 

bato: se alguém ouvir 

a minha voz e a� ir a 

p� ta, entrarei em sua 

casa e cearei com ele, e 

ele comigo. Temos que 

bater à p� ta do c� a-

ção e ajudar os outros.

Dona Irene

Fonte: O Mensageiro/Comunhão Espírita de Brasília
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PARCEIROS

Agilitá – Clinica de Psicologia

Café e um Chêro

Comunhão Espírita de Brasília

Escritório de Advocacia Pinheiro Neto

Faculdade Anhanguera

Felicittá Shopping

Ilha Design

Instituto Chamaleon

Instituto de Catarata de Brasília – ICB

Instituto de Otorrino de Brasília

Lotus Odontologia

Ministério Público do Distrito Federal

Ministério Público do Trabalho

Oculare

Projeto Click – Aconchego

Projeto Gol Transformando Vidas

Projeto Tocar

Radiosul

Universidade Católica de Brasília

Universidade de Brasília 

Universidade Estadual do Tocantins

Universidade Paulista

e outros.

Conheça nossos Parceiros


